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questa obra bellíssima –que bé
que farien tants poetes de l’hora
actual de mirar d’assajar l’admi-

rable contenció i la concreció de la subs-
tància lírica que practiquen els versos de
Mas!– es titula Febrer, ha guanyat el pre-
mi de poesia Vicent Andrés Estellés i es
divideix en tres parts: Dimecres de cen-
dra, Quaresma i Pasqua de resurrecció. El
temps, per tant, travessa la matèria del
llibre. I el lloc: el paisatge de Santa Colo-
ma de Queralt, país natal del poeta, que,
parafrasejant el Matsuo Bashô que ell
mateix ha traduït (L’estret camí de l’inte-
rior, Edicions de 1984), podria conside-
rar-se “tan profundament espiritual
[que] omple de reverència i admiració”.
El viatge –o més aviat el passeig– del
poeta català no és tan radical com el del
clàssic japonès, però és igualment signi-
ficatiu, perquè constitueix el retorn a les
arrels: “camins que sempre són, ineludi-
blement, de tornada”.

Febrer m’ha dut a la memòria l’es-
plèndida novel·la de Roger Vilà Padró
Marges. Tractava d’un home a la ratlla de
la quarantena que tornava al poble del
seu pare, al Priorat; en principi, per fer-
hi un estudi sobre els marges i construc-
cions de pedra seca (al capdavall, però,
aquell era un viatge iniciàtic al cor del
temps, i els marges del títol desbordaven
el camp semàntic dels de pedra seca). Fe-
brer es compon de quaranta-dos poemes
en prosa, cada un dels quals inclou un
haiku –a la manera dels llibres de Fran-
cesc Prat–. L’haiku, però, no és pas la
conclusió del poema, sinó que sembla
fondre’s amb la resta del text, abraçar-
s’hi o entortolligar-s’hi com les branques
d’aquell om respecte a la figuera que
apareixen en una peça de l’obra.

La pols i la cendra
Es tracta d’un llibre savi, de contemplació
serena i fonda, la primera imatge del qual
és la de la pols i la cendra, i l’última, la
d’una lluna esplèndida com una fruita,
“primera lluna / plena de primavera”: hi
ha, doncs, el sentit de la regeneració (un
tema molt rilkeà). El temps, com passa en
els bons llibres, és i s’està, també, en les pà-
gines d’aquest. De vegades hi és personifi-
cat: “el temps sospira”. Passa, però, molt
més sovint que aquest efecte de la proso-
popeia s’aplica al paisatge, i és aquí que hi
ha una de les marques memorables del lli-
bre: “cau de la gorga, / ruminativa, un fe-
ble / fil de saliva”; “camps avars, adustos, /
solcats d’arrugues”; “com si al matí es tra-
gués la bena de la nafra que no l’ha deixat
dormir en tota la nit, s’alça la boira”.
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El temps, el lloc

El poeta, amb el seu passeig fins al cor
de les arrels, pretén allunyar-se de la cons-
ciència, o, encara millor, alleugerir-se de la
consciència: “camino [...] per deixar de ser
o, almenys, per una estona, deixar de ser
jo”. En aquest seu trajecte, considerarà els
límits de les coses i de l’espai: “les relles ar-
ranen tant la llaurada que a cada tirada
s’enduen una mica de camí”. Caminant, el
poeta –que assegura: “en cap moment no
he sentit l’exaltació mística que espera-
va”– reflexionarà sobre un món que ha

mort, el del “molí sense sostre, ni aigua, ni
grana”, que és el mateix que el de les “mu-
les manyagues, cadascuna amb el seu
nom, i l’escalf de les converses de la gent
que esperava el seu torn per fer farina del
blat que havia dut” (en un altre poema, és
una aixada abandonada, amb la fulla ro-
vellada la que alerta el lector). També lle-
gim que “n’hi hauria d’haver prou de ca-
minar en silenci, de descriure el paisatge
–no intentar definir-lo”–. Mas descriu
molt bé aquest seu paisatge familiar.
Aquesta seva descripció, però, és alhora
una magnífica definició del pas del temps.
Ara penso que hauria d’haver començat el
meu comentari citant el poema XXIII, que
sembla que fixa el propòsit de l’obra:
“potser el que busco no és ben bé l’oblit,
sinó el silenci que sorgeix quan tot és a
lloc, o almenys ho sembla”. En aquests
poemes esplèndids (el número XL, un ve-
lat homenatge al Riba de Del joc i del foc),
sembla, almenys, que tot és a lloc. I que tot
hi era esperant, justament, la mirada del
poeta i, després, la del lector que rep el
consol de passejar amb ell i de veure-hi
amb els seus ulls. ❋
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